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PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:

3.1 Tujuan

Tujuan penilaian hasil belajar mahasiswa adalah mengukur tingkat pencapaian
kompetensi atas suatu mata kuliah setelah yang bersangkutan mempelajarinya dengan
berbagai cara dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran ini dilaksanakan untuk
menentukan kelulusan mahasiswa pada akhir masa perkuliahan.

3.2 Ketentuan Umum

1. Mahasiswa berkewajiban hadir untuk mengikuti kuliah dan/atau praktik sekurang-
kurangnya 75% dari seluruh jam tatap muka yang terjadwal pada suatu semester

2. Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 75% dari seluruh jam tatap
muka kuliah dan/atau praktik dalam suatu semester berhak mengikuti ujian

3. Mahasiswa yang telah melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen,
serta mengikuti ujiberkala, tengah semester, dan akhir semester berhak
mendapatkan nilai dalam bentuk huruf dan bobotnya.

4. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan, praktik dan/atau kerja lapangan,
serta ujian, berhak mendapatkan nilai PPL,PKL, dan/atau KKN daam bentuk huruf
dan bobotnya.

5. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata kuliah
dengan ketentuan nilai tertinggi menjadi nilai akhir

3.3 Bentuk Evaluasi Belajar

Bentuk evaluasi belajar mahasiswa dapat meliputi: Ujian tertulis terdiri atas: Kuis/tes
kecil/responsi; Ujian tengah semester dan atau tentamen; Ujian akhir semester;
Observasi, Partisipasi, unjuk kerja, tes lisan, angket, Ujian praktikum; Ujian lisan terdiri
atas ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir atau ujian karya tulis; Tugas
akhir bisa dalam bentuk skripsi, tesis dan karya tulis ilmiah/sejenisnya. Berdasarkan
alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat
dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.

3.4 Ujian Semeter

1. Ujian semester terdiri atas ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester
(UAS).

2. Ujian tengah semester dapat dilakukan apabila minimal 6 kali pertemuan dan ujian
akhir semester dapat dilakukan apabila minimal 12 kali pertemuan.

4 Ujian Tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan kalender
akademik yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

5 Terdaftar sebagai peserta matakuliah yang bersangkutan yaitu yang tercantum
dalam daftar peserta kuliah (DPK).
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6 Telah mengikuti matakuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75% pada
semester yang berjalan

7 Pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester dilaksanakan oleh fakultas
berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

8 Tata tertib dalam pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester adalah:
a. Peserta ujian membawa kartu ujian yang telah disahkan oleh BAAK;
b. Tidak mempunyai tanggungan keuangan;
c. Mengisi dan menandatangani daftar hadir;
d. Berpakaian rapi;
e. Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung;
f. Peserta ujian semester dilarang:

1) Mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung;
2) Membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku;
3) Mencontoh, dan atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian
4) Memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan

sejenisnya;
5) Menggunakan telepon seluler dan peralatan komunikasi lain yang dapat

memberi dan menerima informasi;
6) Melanggar peraturan disiplin mahasiswa;
7) Pelanggaran terhadap larangan peserta ujian di atas dinyatakan gugur;
8) Pelanggaran terhadap a, b, c tidak diperkenankan mengikuti ujian.

3.5 Tugas Akhir

1. Tugas akhir (TA) adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk disain, penelitian,
studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.

2. Tujuan tugas akhir adalah menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan
secara ilmiah, menarik kesimpulan serta menyusunya dalam bentuk KTI (bagi
program diploma), skripsi (bagi program sarjana) dan tesis (bagi program
pascasarjana)

3. Persyaratan penyusunan Tugas Akhir (KTI/Skripsi/Tesis) adalah:
a. Penyusunan TA dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 120

SKS (untuk Skripsi), 90 SKS (untuk diploma), dan minimal semester 2 untuk
Tesis dengan IPK minimal 2,00;

b. Telah menempuh matakuliah metodologi penelitian atau matakuliah sejenis dan
memperoleh minimal C;

c. Topik yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan TA disesuaikan
dengan kelompok matakuliah bidang studi mahasiswa yang bersangkutan;

d. TA ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia baku, sedang program studi
bahasa asing dapat menyesuaikan dengan bahasa yang bersangkutan;

e. Judul TA yang dipilih oleh mahasiswa wajib mendapat persetujuan Ketua
Program Studi sedang rencana keseluruhan penyusunan TA wajib
mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing TA;

f. Sistematika penulisan TA mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku di
fakultas masing-masing di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Proses bimbingan TA adalah:
a. Dalam penyusunan TA mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing

yang ditunjuk oleh ketua program studi atau penanggung jawab program (wakil
dekan atau Asdir I);

b. Syarat sebagai dosen pembimbing TA (Skripsi dan KTI) adalah dosen tetap
yang telah menyelesaikan pendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional
minimal asisten ahli dan Tesis minimal S2 dengan jabatan fungsional lektor
(golongan IIID);
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c. Proses pembimbingan/penyusunan skripsi/tugas akhir diawali dengan
ujian/seminar proposal yang secara teknis ditentukan oleh fakultas masing-
masing;

d. Batas waktu penyusunan TA maksimal 2 semester terhitung sejak mahasiswa
mendapatkan izin untuk menyusun TA;

e. Jika dalam batas waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan TA, mahasiswa
menempuh prosedur berikut:
1) Mengajukan permohonan perpanjangan masa bimbingan kepada dosen

pembimbing (tertulis);
2) Permohonan perpanjangan bimbingan yang telah disetujui dosen

pembimbing dilaporkan ke ketua program studi;
3) Melaporkan ke BAAK;

f. Apabila dosen pembimbing tidak bersedia melanjutkan bimbingan, mahasiswa
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian pembimbing
kepada ketua program studi.

5. Pelaksanaan ujian tugas akhir memilki persayaratan:
a. Telah menyelesaikan penulisan TA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan

telah disetujui oleh dosen pembimbing;
b. Membayar biaya ujian TA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Mengisi formulir pendaftaran ujian TA diketahui oleh dosen pembimbing yang

menyatakan bahwa TA tersebut telah siap untuk diuji, dan selanjutnya
diserahkan ke bagian pengajaran/TU;

d. Menyerahkan naskah TA rangkap 3 selambat-lambatnya 1 minggu sebelum
pelaksanaan ujian;

e. Apabila di luar ketentuan di atas pelaksanaan ujian tidak dapat dilaksanakan.
6. Aspek penilaian dalam ujian tugas akhir meliputi:

a. Isi Tugas Akhir:
1) Kesesuaian format dengan aturan yang berlaku;
2) Bahasa;
3) Kejelasan dan urutan rumusan masalah, hipotesisi, pembahasan dan

simpulan dan saran;
4) Kesesuaian desain penelitian dengan tujuan penelitian;
5) Manfaat temuan;
6) Tingkat keaslian;
7) Relevansi dan kedalaman kajian pustaka.

b. Penampilan saat ujian:
1) Pengusaan isi tugas akhir;
2) Kejelasan pengungkapan isi tugas akhir;
3) Kejelasan dan kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang diajukan oleh

dewan penguji;
4) Keterbukaan.

7. Penetapan kelulusan:
a. Penetapan kelulusan ujian tugas akhir dilakukan oleh dewan penguji;
b. Mahasisswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir apabila memperoleh nilai

sekurang-kurangnya B;
c. Keputusan ujian tugas akhir disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan

oleh dewan penguji;
d. Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari B, diberi kesempatan untuk

mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya setelah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan berlaku.

8. Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa diwajibkan menyerahkan laporan dalam
bentuk:
a. Laporan lengkap tugas akhir yang dibuat sekurang-kurangnya 3 eksemplar

dalam bentuk hard copy dan soft copy (CD) masing-masing untuk universitas
(perpustakaan), fakultas dan mahasiswa;
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b. Laporan dalam bentuk artikel yang dapat dimuat di Jurnal Penelitian atau
melalui e-journal di Universitas Muhammadiyah Surabaya;

c. Laporan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 diserahkan selambat-
lambatnya 3 minggu.

3.5 Sistem Penilaian
1. Sistem penilaian yang digunakan Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah

sistem penilaian komprehensif yang terdiri atas aktivitas (A), tugas (T), ujian
tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);

2. Penilaian yang digunakan berorientasi pada penilaian acuan patokan (PAP),
dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan
materi perkuliahan yang dituntut;

3. Hasil penilaian diumumkan secara terbuka dan dapat diketahui oleh semua
mahasiswa;

4. Pemberian nilai dilakukan secara online oleh dosen penanggung jawab matakuliah
masksimal 2 minggu setelah kegiatan ujian selesai;

5. Apabila dalam 2 minggu setelah pelaksanaan ujian belum memberikan nilai secara
online dan sesuai dengan batas pelaporan di pemberian secara online maka
sistem akan memberikan pemblokiran dan memberikan nilai secara otomatis B;

6. Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan
sebagai berikut:

NILAI AKHIR (NA) = ((2xUTS) + (3xTugas) + (3xUAS) + (2xAktivitas))/10

Rentang Nilai Huruf Angka Kategori

80 – 100 A 4 Sangat Baik

72 – 79 AB 3,5 Baik

64 – 71 B 3 Lebih dari Cukup

56 – 63 BC 2,5 Cukup

48 – 55 C 2 Kurang

40 – 47 D 1 Sangat Kurang

≤ 39 E 0 Gagal

3.6 Indeks Prestasi

1. Keberhasilan mahasiswa dalam suatu semester atau program studi dinilai dengan
Indeks Prestasi (IP)

2. Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Semester.

3. Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan
semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi kumulatif.

4. IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

3.7 Evaluasi kemajuan studi dan kelulusan mahasiswa
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1. Evaluasi kemajuan studi dan kelulusan mahasiswa program DIII.
a. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap tiga semester

dilakukan evaluasi. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut:
1) Tiga semester pertama

1) Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 SKS dengan IPK ≥ 2,00.
2) Apabila mampu mengumpulkan > 30 SKS, tetapi IPK < 2,00 maka diambil

nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 SKS dengan IPK≥ 2,00.
2) Tiga semester kedua (semester keenam)

1) Mampu mengumpulkan paling sedikit 75 SKS dengan IPK ≥ 2,00.
2) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 75 SKS, tetapi IPK <2,00 maka

diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 75 SKS dengan IPK ≥ 2,00.
1) Akhir Program

Selambat-lambatnya pada akhir semester kesepuluh, mahasiswa harus
sudah mengumpulkan (lulus) semua beban SKS yang ditetapkan untuk
program DIII dan IPK ≥ 2,00

2) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik setiap semester
apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.

3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria, sebagaimana dimaksud poin
a) Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya.

b. Keberhasilan menyelesaikan studi. Mahasiswa berhasil menyelesaikan
pendidikan program D-3 (lulus Program D-3), yang dinyatakan dalam yudisium
kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
1) Telah berhasil mengumpulkan sejumlah SKS yang ditetapkan di dalam

kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi
fakultas yang menyelenggarakannya);

2) Dalam transkirp tidak ada nilai D.
3) IPK ≥ 2,00;
4) Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.

2. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program S-1.
a. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu

dilakukan evaluasi. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut:
1) Tiga semester pertama

a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 35 SKS dengan IPK ≥ 2,00;
b) Apabila mampu mengumpulkan > 35 SKS, tetapi IPK < 2,00 maka diambil

nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 35 SKS dengan IPK ≥ 2,00.
2) Semester ketujuh

1) Mampu mengumpulkan paling sedikit 85 SKS dengan IPK ≥ 2,00;
2) Apabila mampu mengumpulkan > 85 SKS, tetapi IPK < 2,00 maka diambil

nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 85 SKS dengan IPK ≥ 2,00.
3) Akhir Program

Selambat-lambatnya pada akhir semester keempat belas, mahasiswa harus
sudah mengumpulkan (lulus) semua beban SKS yang ditetapkan untuk
program sarjana (S1) dan IPK > 2,00.

4) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik setiap semester
apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.

5) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi
tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan
menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Surabaya setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan sebagaimana
ketentuan tersebut.
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b. Keberhasilan menyelesaikan studi: mahasiswa berhasil menyelesaikan
pendidikan program sarjana (lulus sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium
kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
1) Telah berhasil mengumpulkan sejumlah SKS yang ditetapkan di dalam

kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi
fakultas yang menyelenggarakannya);

2) IPK > 2,00.
3) Sesuai dengan tuntutan spesifikasi program studi, fakultas dan atau program

studi dapat menentukan nilai minimal untuk matakuliah tertentu sebagai
syarat lulus.

4) Dalam transkrip tidak boleh ada nilai D.
5) Transkrip lulusan S-1 yang berasal dari lulusan DIII mencakup matakuliah

hasil konversi dan matakuliah yang ditempuh pada program S-1.
6) Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.

3. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program magister.
a. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga)

berhasil mendapatkan IPK minimal 2,75 dan SKS minimal 20 SKS;
b. Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 SKS IP

< 2,75 diakhir semester 2 (dua) mahasiswa akan mendapatkan peringatan;
c. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum

8 (delapan) semester dengan IP: 2,75 tanpa nilai D dan E, serta nilai C
maksimum 20% dari total SKS yang disyaratkan;

d. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan a, b, dan c tidak diperkenankan
melanjutkan studi (putus studi).

3.8 Predikat kelulusan

1. Predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah sebagai berikut:
2,76 – 3,00: Memuaskan
3,01 – 3,50: Sangat memuaskan
3,51 – 4,00: pujian (cumlaude)

2. Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan
memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal)
ditambah satu tahun untuk program sarjana dan satu semester untuk program
diploma.

3. Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diturunkan satu
tingkat menjadi sangat memuaskan.

4. Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat dengan
pujian (cumlaude).

5. Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) tidak diberikan kepada lulusan S-1
yang berasal dari lulusan program DIII dan atau program sarjana muda yang
sejenis (lintas jalur).

6. Predikat kelulusan program profesi dan pascasarjana adalah sebagai berikut:
3,00 – 3,50: Memuaskan
3,51 – 3,75: Sangat memuaskan
3,76 – 4,00 : Pujian (cumlaude)


